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MAAT
13 cm
MATERIAAL
Ricorumi dk
Kleur 002 (crème) 25 g
Kleur 029 (wijnrood) 25 g
Kleur 050 (dennengroen) 25 g
Kleur 052 (lichtbruin) 25 g
Kleur 023 (huid) wolrestje voor het borduursel
Rico borduurgaren
Kleur 296 (zwart) 8 m
Ricorumi haaknaald 3 mm
Rico stekenmarkeerder
Rico borduurnaald
Rico polyesterwatten
2 Ricorumi veiligheidsogen, Ø 5 mm
BASISPATROON
Vaste(n)
Kettingsteek/kettingsteken
Stokje(s)
STEKENPROEF IN BASISPATROON
25 steken x 26 toeren = 10 x 10 cm
HOOFD
In lichtbruin 8 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken.
1e ronde: elke st dupliceren, d.w.z. in elke st van
de voorafgaande ronde telkens 2 st haken = 16 st.
2de ronde: elke 2de st dupliceren, = 24 st.
3de ronde: elke 3de st dupliceren = 32 st.
4de ronde: elke 4de st dupliceren = 40 st.
5de ronde: elke 10de st dupliceren = 44 st.
6de t/m 13de ronde: zonder meerderingen vasten
haken.
14de ronde: elke 21de en 22de st samen haken
= 42 st.
15de ronde: elke 6de en 7de st samen haken
= 36 st.
16de ronde: elke 5de en 6de st samen haken
= 30 st.
17de ronde: elke 4de en 5de st samen haken
= 24 st.
Tussen de 11de en 12de ronde de veiligheidsogen
fixeren, dus de ogen tussen 2 st door steken,
met een afstand van 9 st, vervolgens op de
achterkant vast naaien. Met zwarte borduurgaren
de wenkbrauwen boven elke oog borduren, met
een afstand van 2 st.
18de ronde: elke 3de en 4de st samen haken
= 18 st.
19de ronde: elke 2de en 3de st samen haken
= 12 st.
Het hoofd strak met polyesterwatten vullen.
20de ronde: telkens 2 st samen haken = 6 st.
De draad ruim afknippen en door de resterende
6 st rijgen, vast trekken en wegnaaien.
SNUIT
In crème 6 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken.
1e ronde: elke st dupliceren = 12 st.

2de ronde: 2 vasten, de volgende 2 st dupliceren,
4 vasten, de volgende 2 st dupliceren, 2 vasten
= 16 st.
3de ronde: [2 vasten, de volgende st
dupliceren] 2x, 4 vasten, [de volgende 2 st
dupliceren, 2 vasten] 2x = 20 st.
De 5de en 6de st en de 15de en 16de st van
de laatste ronde van de snuit middels 2 draden
markeren, voor de zijkanten.
1 kettingsteek in de volgende st.
De draad afknippen en door de laatste st rijgen.
In lichtbruin de neus middels verticale steken
op de 1e t/m 3de ronde van de bek borduren, de
onderste lijn langs 3 st, de bovenste langs 6 st
borduren. M.b.v. de markeringen in de 3de ronde
van de bek de neus centreren.
Alternatief een rode neus haken zoals volgt.
NEUS
In wijnrood 6 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken.
1e ronde: elke 2de st dupliceren = 9 st.
1 kettingsteek in de volgende st.
De draad afknippen en door de laatste st rijgen.
De gehaakte neus op de 1e t/m 3de ronde van
de bek naaien. M.b.v. de markeringen in de
3de ronde van de bek de neus centreren.
De bek met de neus op de 10de t/m 15de ronde
van het hoofd tussen de ogen opnaaien. Hierbij
losjes met polyesterwatten vullen
LICHAAM
In dennengroen 8 vasten in een magische ring
haken. In rondes verder haken.
1e ronde: elke st dupliceren = 16 st.
2de ronde: elke 2de st dupliceren = 24 st.
3de ronde: elke 3de st dupliceren = 32 st.
4de ronde: elke 4de st dupliceren = 40 st.
5de ronde: elke 5de st dupliceren = 48 st.
6de t/m 14de ronde: zonder meerderingen vasten
haken.
15de ronde: elke 5de en 6de st samen haken
= 40 st.
16de ronde: elke 4de en 5de st samen haken
= 32 st.
17de ronde: elke 3de en 4de st samen haken,
hierbij steeds in het achterste gedeelte van de st
steken = 24 st.
1 kettingsteek in de volgende st.
De draad afknippen en door de laatste st rijgen.
Het lichaam strak met polyesterwatten vullen.
KRAAG
De dennengroene draad met het voorste gedeelte
van de laatste st van de 16de ronde van het
lichaam verbinden.
1e ronde: 2 lossen, [3 stokjes in de volgende st,
4 stokjes in de volgende st] 16x = 112 st.
De draad afknippen en door de laatste st rijgen.
De draden wegnaaien.
Het hoofd aan het lichaam naaien.
OREN (2X HAKEN)
In lichtbruin 6 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken.
1e ronde: vasten haken.
2de ronde: elke 2de st dupliceren = 9 st.
3de ronde: elke 3de st dupliceren = 12 st.
4de ronde: elke 2de st dupliceren = 18 st.
5de ronde: elke 3de st dupliceren = 24 st.

6de ronde: elke 3de en 4de st samen haken
= 18 st.
7de ronde: elke 5de en 6de st samen haken
= 15 st.
8e ronde: elke 4de en 5de st samen haken
= 12 st.
De oren niet met polyesterwatten vullen!
De oren telkens langs de opening middels
6 vasten sluiten, dus door allebei laagjes steken.
De draad afknippen en door de laatste st rijgen.
GROTE GEWEI (2X HAKEN)
In crème 6 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken.
1e ronde: elke st dupliceren = 12 st.
2de ronde: elke 4de st dupliceren = 15 st.
3de t/m 4de ronde: zonder meerderingen vasten
haken.
5de ronde: 3 vasten, [telkens 2 st samen
haken] 5x, 2 vasten = 10 st.
6de ronde: 3 vasten, [telkens 2 st samen
haken] 2x, 3 vasten = 8 st.
7de t/m 12de ronde: zonder minderingen vasten
haken.
1 kettingsteek in de volgende st.
De draad afknippen en door de laatste st rijgen.
Het gewei strak met polyesterwatten vullen.
KLEINE GEWEI (2X HAKEN)
In crème 6 vasten in een magische ring haken.
In rondes verder haken.
1e t/m 2de ronde: vasten haken = 6 st.
1 kettingsteek in de volgende st.
De draad afknippen en door de laatste st rijgen.
Het gewei strak met polyesterwatten vullen.
Het kleine gewei telkens aan de 8e t/m 9de ronde
van het grote gewei naaien, vervolgens het grote
gewei op de 4de t/m 6de ronde zijdelings van het
hoofd naaien, achter de oren.
LUSJE
In wijnrood 32 lossen opzetten en tot een ronde
sluiten.
1e ronde: vasten haken, hierbij met de 1e losse
beginnen = 32 st. In rondes verder haken.
2de t/m 5de ronde: vasten haken.
1 vaste in de volgende st. 1 kettingsteek in de
volgende st.
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen. Het draadeinde strak om het midden van
het lusje wikkelen, op de achterkant knopen, en
de draad wegnaaien.
MIDDELSTE GEDEELTE VAN HET LUSJE
In toeren haken.
In wijnrood 10 lossen + 1 keerlosse opzetten,
keren.
1e toer: 10 vasten haken, met de 2de losse vanaf
de naald beginnen = 10 st.
De draad ruim afknippen en door de laatste st
rijgen.
Het middelste gedeelte om het lusje leggen, en
langs de korte zijkanten de naad sluiten.
Middels het lange draadeinde het lusje aan het
lichaam fixeren, zie afbeelding.
AFWERKING
In huid verticale steken op het voorhoofd
borduren, zie afbeelding.
In huid kruisjes op het lichaam borduren, in de
hoogte telkens met een afstand van 3 rondes en
in de breedte met een afstand van circa 5 st.
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AFKORTINGEN
afk.
afkanten
herh.
herhalen
resp.
respectievelijk
ro.
rond
sa.
samen
st
steek(en)
t
toer(en)
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